
  COMISSÃO CENSITÁRIA ESTADUAL DO MARANHÃO 
 

Ata da 2ª reunião da Comissão Censitária Estadual,  realizada em 10.12.2009.  
 

 
Aos dez dias do mês de dezembro de 2009, reuniu-se a Comissão Censitária Estadual 
(CCE), com a participação dos membros abaixo nominados. Aberta a sessão, pelo Sr. 
Francisco Alberto Bastos Oliveira, Coordenador Estadual, dando boas vindas aos membros 
e apresentando a equipe do IBGE: Ney da Fonseca Melo, Coordenador da Área de São 
Luís; Leide de Carvalho Freitas e Raquel Elisa de Araújo Marrocos, da Supervisão de 
Disseminação de Informações (SDI). Apresentou a pauta e esclareceu o objetivo principal 
da presente reunião - o Processo Seletivo Simplificado (PSS) que dispõe sobre a 
contratação temporária do pessoal que irá trabalhar no Censo Demográfico 2010, e da 
instalação dos Postos de Coleta. Em continuidade, o Sr. Francisco Alberto reforçou os 
objetivos básicos das CCEs, quais sejam o de estabelecer parcerias com representantes de 
comunidades local, com vistas a eficiência e boa qualidade dos trabalhos do Censo e 
oferecer transparência a esses trabalhos, além de intermediar ações entre o IBGE e as 
Comissões Municipais de Geografia e Estatísticas (CMGEs), já instaladas em todos os 
duzentos e dezessete municípios do Estado. Em seguida, foi apresentado um vídeo, no qual 
é enfatizado o papel das Comissões Censitárias. Prosseguindo, o Sr. Francisco Alberto 
assinalou que a prova do PSS será realizada no próximo dia 13/12/2009, domingo, a cargo 
da Fundação Cesgranrio, destinada ao preenchimento de vagas para as cinco funções a 
seguir discriminadas: Agente Censitário Administrativo (ACA); Agente Censitário 
Supervisor (ACS); Agente Censitário de Informática (ACI); Agente Censitário Municipal 
(ACM) e Agente Censitário Regional (ACR), num total de 1.125 vagas para o Maranhão. 
Em seguida, foi concedida a palavra ao Sr. Ney que discorreu sobre o treinamento do 
pessoal que será contratado pelo IBGE; as características dos Postos de Coleta – locais de 
trabalho que darão suporte à operação censitária, enfatizando a segurança desses locais e a 
necessidade de disponibilizar também mobiliário (mesas, cadeiras, estantes/armários) e o 
acesso à internet. O período de instalação desses Postos já está definido no cronograma, 
sendo até o dia 15/01/2010, para os municípios sede de subáreas; 20/02/2010 para aqueles 
com mais de cinco setores urbanos e 20/03/2010 para municípios com até cinco setores 
urbanos. Continuando, o Sr. Ney referiu-se ao treinamento que será realizado ao pessoal 
contratado para a operação censitária, enfatizando a necessidade de definir os locais desse 
evento. Em prosseguimento, o Sr. Francisco Alberto apresentou uma cópia do convênio 
firmado entre o IBGE e o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e 
Cartográficos (IMESC), cuja finalidade é o estabelecimento de normas e procedimentos 
visando a consolidação da divisão político-administrativa dos municípios do Maranhão, 
face à gestão do território, muitas vezes, incompatível com as leis de criação dos 
municípios. Sobre esse assunto, foi convidado à mesa, para uma melhor explanação, o Sr. 
Josiel Ribeiro Ferreira, técnico representante do IMESC, o qual discorreu sobre o 
andamento desses trabalhos, adiantando que já existem cerca de dezessete acordos entre 
diversas municipalidades que se limitam entre si. Enfatizou que os trabalhos de campo já 
foram iniciados e, através de uma metodologia própria serão definidos os limites de 



“conflito”. Josiel destacou também que o IMESC está trabalhando para atualizar a 
legislação daqueles municípios que cederam parte de seu território para a criação de novos 
municípios. Sobre a instalação dos Postos de Coleta, o Sr. Francisco Alberto comentou que 
a grande maioria dos municípios, através do Chefe do Executivo local, já se manisfetou 
favorável a ceder imóveis para o funcionamento desses postos durante o período da coleta. 
Passada a palavra aos presentes, estes se manifestaram dispostos a colaborarem na 
execução dos treinamentos e instalação dos postos. 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Francisco Alberto encerrou a reunião.     
 
Participantes desta reunião: 
 
01- Alzindo Campos de Araújo Sobrinho Superintendência Federal de 

Agricultura-SFA/MA 

02 - Ana Amélia Bandeira Centro de Cultura Negra-CCN/MA 

03 - Hilzi Cristina O. F. Ferreira Secretaria de Planejamento-SEPLAN 

04 - João C. Silva Filho Fundação Nacional do Índio-FUNAI 

05 - José de  Ribamar da  Silva Associação Comercial do Maranhão-
ACM 

06 - Jader  D. Costa Corpo de Bombeiros Militar-
CBM/MA 

07 - Gislene F. Bezerra Fundação Nacional de Saúde-
FUNASA 

08 - José Ribamar C. de Freitas Sindicato dos Servidores Públicos 
Federais-CEDIMA/SINDSEP/MA 

09 - José  Benedito Garcia  Secretaria de Agricultura do 
Maranhão-SAGRIMA 

10 - Ana Cláudia do N. Ribeiro Federação das Indústrias-FIEMA 

11- Josiel Ribeiro Ferreira Instituto Maranhense de Estudos 
Socioeconômicos e Cartográficos-

IMESC 

12 - José Amaro de Andrade Sindicato dos Servidores Públicos 
Federais-SINDSEP 

13 - Nildson Lenine R. Pontes  Pólícia Militar do Maranhão-PM/MA  

14 - Izaurina M. de A. Nunes Instituto do Patrimônio Histórico e 
ArtísticoIPHAN/MA 

15 - Antonio Júlio Gomes Pinheiro Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação Pública-

SINPROESEM/MA 

16 – Manaem  Abreu Everton Associação de Saúde Pública-ASP/MA 

17 - Antonio Lúcio B. Oliveira Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transporte-DNIT 

18 - Alexandre Antônio V. Vale  Tribunal de Contas do Maranhão-
TCE/MA 

19 - Antônio Luiz Batista de Figueiredo Federação da Agricultura e Pecuária-
FAEMA 

           


